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Parceria que funciona
Em 2014 a Previsul Seguradora iniciou um grande movimento
para colocar o corretor de seguros em uma posição de ainda
mais destaque na companhia. Foram campanhas de incentivo
de vendas, desenvolvimento de ferramentas para facilitar o trabalho do corretor, participação no maior
congresso do setor, elaboração de um informativo
impresso, tudo para poder estar mais perto da realidade do seu principal parceiro.

Com o Previcor o profissional consegue emitir segunda via de faturas e boletos, verificar e exportar listas de recibos pagos ou a pagar
de comissões em PDF ou Excel, além de monitorar em tempo real
as operações de seus clientes na companhia. Já
o Prev.pro é uma ferramenta online que torna a venda de produtos em massa mais fácil,
ágil e segura. Bastam seis cliques e transação
é finalizada, o corretor ganha em escala!

A Previsul apostou em algumas estratégias para apresentar o novo
momento da seguradora, como a
campanha “Sou + Previsul”, que
vai premiar 10 corretores e seus
acompanhantes com uma viagem
internacional a Punta Cana, no
Caribe. Mala de viagem, máquina fotográfica, tablet, entre outros
itens, já estão sendo distribuídos aos que atingem uma cota
preestabelecida . Tudo para deixar vivo o desejo de desfrutar
do grande prêmio final.

A presença na 16ª edição do Conec Congresso de Corretores de Seguros,
realizado em São Paulo, em outubro,
promoveu a interação de mais de 2,5
mil corretores com a marca. Com um
estande moderno e ações diferenciadas, esta edição já é um marco na
história da empresa.

Além disso, a seguradora trouxe as ferramentas Previcor
e Prev.pro, concebidas para facilitar o relacionamento do
corretor com os produtos da Previsul.

Este informativo foi criado para deixar os corretores por dentro
das novidades do setor, trazer dicas para melhorar o desempenho profissional e abordar novas ferramentas para a comunicação com os clientes. A Previsul quer mostrar aos seus parceiros
que as soluções oferecidas em seguro de vida podem ser simples,
rápidas e flexíveis.

Altas temperaturas:
convite para
uma vida mais

saudável

Mensagem
do Presidente
Prezado corretor,
2014 foi um bom ano para a Previsul. E este saldo positivo é, em grande parte, fruto do seu trabalho! Tivemos um
crescimento expressivo, de 13%, nos últimos 12 meses e
para o ano que vem queremos crescer ainda mais, na casa
dos 36%. Por isso estamos ganhando o Brasil e atuando
em regiões onde não atuávamos ou tínhamos uma participação muito tímida. Desbravar estes novos mercados nos
enche de alegria e satisfação, e ter você como nosso representante no contato com o cliente nos dá a segurança que
precisamos para dar o próximo passo.
Nessa reta final de ano, queremos que você seja recompensado por todo o trabalho e dedicação. Por isso, separamos
dicas de saúde, conselhos de uma coaching para administração do tempo e até um aplicativo que permite que você
identifique o que exatamente você está fazendo com as
preciosas horas do seu dia.
Na última página, um pouco da história e dos desafios da
nossa sucursal de Belo Horizonte, com toda peculiaridade
que os mineiros exalam. Minas Gerais vem apresentando
um forte crescimento e estamos prontos para percorrer
cada cantinho do estado com nossos produtos.
A você, caro parceiro, meus sinceros agradecimentos pelo
carinho, pela dedicação e pelo profissionalismo.
Espero que nosso futuro seja tão próspero quanto o ano
que se encerra. Que você tenha um excelente final de ano
cercado de amigos e familiares!

A proximidade do verão e o calor
que vem chegando dão um
ânimo extra para incluir a
prática de exercícios no dia a
dia. Entretanto, é preciso não
esquecer alguns cuidados
importantes para que os
resultados sejam positivos.
“Em primeiro lugar, não dá para
tentar tirar o atraso do ano em
um curto período, é preciso usar
esse estímulo para iniciar a prática de
atividades físicas e tentar fazer de 2015
um ano mais saudável”, explica Gilmar Ravazoli, educador físico da
Academia Fit Premium.
Um dos principais cuidados ao praticar exercícios nessa época do ano
deve ser com a ingestão de líquidos. Estar hidratado é muito importante,
especialmente antes e durante a atividade esportiva. “A prática do
exercício físico aumenta a temperatura interna do nosso corpo, e a
hidratação vem para equilibrar essa temperatura”, explica Ravazoli.

Confira outras dicas do professor
para potencializar o resultado dos
exercícios:
- Boa alimentação – alimentos leves e saudáveis como frutas
e verduras são essenciais. Eles têm uma rápida absorção e
nutrientes necessários para ajudar nos treinamentos. Mas
lembre-se: é importante não deixar de lado o consumo regular
de proteínas e carboidratos. A ingestão de água antes e durante
o treino também é fundamental!
- Roupas adequadas – o recomendado é usar tecidos leves e de
preferência claros, já os tênis devem ser aqueles que entram o
ar mais facilmente, pois esses cuidados ajudarão o corpo a não
aquecer tanto.
- Evite horários de calor intenso – é importante que a atividade
física seja feita em ambiente agradável e bem ventilado. Evite o
horário das 11 às 16 horas, em que a temperatura se eleva muito.

Como turbinar a

PRODUTIVIDADE
Nesta reta final de ano é comum que as pessoas se
sintam engolidas pelo tempo. Afinal, são poucos dias
para cumprir todas as promessas feitas e elencar
prioridades. Apesar de parecer que o relógio trabalha
contra, torna-se crucial elaborar um planejamento e
segui-lo para não ficar cada vez mais desgastado.
Parar por um instante e identificar claramente quais
são os objetivos de vida são o primeiro passo. “Quais
são os seus objetivos? Realização profissional? Sucesso
financeiro? Ter respeito e admiração? Trabalhar para
um mundo mais humano e solidário? Defender os
direitos dos animais? Enfim, identifique claramente,
o que é importante para sua vida”, explica a coaching
Daniela Zanuncini. A profissional ensina ainda que
separar 15 minutos para planejar o dia, todas as
manhãs, faz com que os resultados alcançados
melhorem consideravelmente. Ao final do dia é
importante separar mais 5 minutos para avaliar o seu
desempenho diante de cada tarefa. “Só assim você
consegue identificar suas forças e fraquezas”, ilustra
Daniela.
O segundo passo é conhecer o princípio de Pareto,
teoria que afirma que, de maneira genérica, 80% dos
resultados que obtemos estão relacionados a 20% de
nossas ações. Ou seja, uma minoria de ações leva a
maior parte dos resultados. Sendo assim, a profissional
ensina a, diariamente, elencar 10 ações importantes
para serem realizadas no período. Destas 10 ações, 2
devem ser as que trarão mais resultado. “Estas duas

precisarão ser realizadas com prioridade, as outras podem entrar na espera, se
necessário for”, diz Daniela.
Trabalhar com prazos concretos é o terceiro passo. Por exemplo, falar assim
“na segunda-feira às 10h eu te respondo. E responder realmente neste prazo”,
funciona muito bem, segundo Daniela. A coaching afirma ainda que os resultados
obtidos e os objetivos alcançados estão relacionados, única e exclusivamente,
às ações empreendidas. “Ninguém é responsável pela felicidade ou pelas
frustrações de outrem, e é por isso que as pessoas não tem o direito de transferir
esta responsabilidade”, elucida.
E, por fim, a profissional lembra que é importante saber quantas coisas cabem
em uma hora. “Não adianta firmar muitos compromissos que são impossíveis de
serem cumpridos, isso só gera ansiedade”, conclui.
Os principais ladrões de tempo:
•
•
•
•

Falta de planejamento
Perfeccionismo
Procrastinação
Não saber delegar

•
•

Não saber dizer não
Não estabelecer um
horário de descanso

Controle seu tempo

Para o profissional liberal, o controle de tempo pode ser um diferencial competitivo. Afinal, o rendimento aumenta quando se empreende
tempo em tarefas realmente relevantes. Mas, como administrar isto de maneira descomplicada?
Entre os aplicativos disponíveis para desktops, tablets e smartphones, o Toggl ganhou popularidade por sua simplicidade e eficiência.
É um aplicativo que permite medir as atividades realizadas ao longo do dia, com poucos cliques, segmentando cada tarefa de acordo com
o respectivo projeto e cliente. O Toggl oferece um pacote básico gratuito e cobra 5 dólares por mês de usuários que desejam ter acesso
a recursos adicionais, como relatórios detalhados e a possibilidade de diferenciar as horas comuns das horas cobráveis ou faturáveis.
As anotações podem ser feitas em tempo real, ou no final do dia, em retrospectiva. A desvantagem, para quem não domina o inglês, é
que o aplicativo está disponível apenas neste idioma.

Minas Gerais,

ô trem bão sô!
Inserida em um mercado cheio de peculiaridades, a sucursal Previsul de Belo
Horizonte já conseguiu se consolidar no setor de seguros. Tradicionalistas,
os mineiros são exigentes. Segurança e credibilidade são duas palavras
chaves para quem vive na terra do pão de queijo. Sob a batuta da gerente
Edi Alves de Amorim Saturnino, a sucursal de Belo Horizonte colocou em
prática as duas exigências e já é referência na capital do estado.
Com novas perspectivas e desafios ainda maiores, Edi e sua equipe se
preparam agora para metas arrojadas para o próximo ano: chegar aos
quatro cantos do estado. Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Zona da Mata
são as próximas regiões a serem conquistadas. “Em 2015 vamos estender
o braço para o Estado todo. Temos 853 municipios e nosso trabalho na
capital nos dá respaldo para irmos para o interior”, afirma Edi. Na visão
da superintendente comercial da Previsul, Andreia Araújo, o estado de
Minas Gerais representa um grande desafio acompanhado de grandes
oportunidades para a companhia.

Previsul
em Minas Gerais

A ampliação do atendimento no estado mineiro não só abrirá mais mercado aos corretores, como aumentará os resultados da empresa.
“Temos que trabalhar com carinho. Levar uma solução para os beneficiados, não só uma venda. Antes de bater nossa meta precisamos
mostrar os benefícios. Assim, o resultado vai aparecer, afinal, seguro de vida mais fácil é assim.”, finaliza Edi, demonstrando que está
alinhada ao posicionamento da seguradora.

MURAL DO LEITOR
Este é um espaço para que você envie sua opinião sobre este material. Dúvidas, críticas, sugestões e elogios serão
cuidadosamente analisados e entrarão em nossa próxima reunião de pauta. Em 2015 queremos estar ainda mais próximos
do que você precisa para realizar seu trabalho de forma mais simples, mais rápida e mais transparente. Escreva para
comunicação@previsul.com.br e ajude-nos a construir um informativo com a sua cara!

Elogios

Dúvidas

Reclamações

Sugestões

A Previsul reservou uma grande novidade para
o próximo ano. E você vai poder viajar no sabor
dessa experiência.

Vem aí o Sou + Previsul 2015.
A nossa parceria vai + longe.
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